
 

 

 

 

DIA  INTERNACIONAL DE LA CELIAQUIA 2016 

Barcelona, Parc Fòrum, 22 de Maig 

 
 

 

Proposta per la participació d’empreses 

Expositores i/o patrocinadores  
 

 

El nostre agraïment a: 

 

 

 

Amb la col·laboració de:  

 

 

 



 

 

Dia Internacional de la Celiaquia 2016 

 

El pròxim diumenge 22 de maig celebrarem el Dia Internacional de la Celiaquia, la 

jornada festiva per excel·lència del col·lectiu celíac arreu del món, i que a Catalunya 

reuneix any darrera any a més de 5.000 persones.  

Aquesta edició el DIC es celebra de nou en un dels escenaris emblemàtics de la ciutat 

de Barcelona, el Parc del Fòrum,  un espai obert, en el què tots els nostres socis i sòcies 

podran gaudir un any més d’una jornada lúdica, festiva i gastronòmica, amb un munt de 

sorpreses i activitats, per a grans i petits, en les quals ja estem treballant en aquests 

moments.  

El Dia Internacional de la Celiaquia presenta una oportunitat única per mostrar-se i 

donar a conèixer els seus productes i serveis a: 

 Empreses que fabriquen productes sense gluten, 

 Restaurants que ofereixen menús aptes per celíacs,  

 Entitats, públiques i privades, que ofereixen serveis exclusius per celíacs, 

 Petits establiments, dietistes, herbolaris... que volen presentar-se davant els 

seus potencials clients i vendre’ls els seus productes “in situ”. 

 

Som el principal canal per comunicar i difondre l’activitat de qualsevol empresa, gran 

o petita, a les nostres més de 7.000 famílies i a prop de  10.000 socis i sòcies, i per 

arribar als més de 75.000 celíacs i celíaques de Catalunya, i el Dia Internacional de la 

Celiaquia és el nostre esdeveniment més important i representatiu, i el més gran 

aparador per tots els professionals vinculats al món sense gluten. 

En les pàgines següents us presentem les diferents propostes de participació que us 

proposem amb motiu de la nostra Jornada. 

Important! 

L’import de la vostra  participació en el DIC desgrava, en concepte de donació, en un 35% en 

el vostre pròxim  Impost de Societats. 

Empreses no sòcies: +10% en els preus assenyalats.   

   

 

 

 

 



 

 

Propostes de participació al Dia Internacional de la Celiaquia 

Com a empresa Expositora  

Us oferim la possibilitat de tenir un espai en el que poder presentar els vostres  

productes, a l’hora que oferir degustacions o realitzar qualsevol activitat (tallers, 

demostracions, degustacions...). 

 

Inclou: 

Carpa  blanca 3x3m amb protecció per darrera i als laterals 

Cartell serigrafiat amb el nom de l’ empresa 

1 taula i 2 cadires blanques i 

1 punt de llum. 

 

Import 1 estand  (9m²):         375€ 

Estand doble   (18m²):       600€ 

 

Com a Patrocinador d’ una activitat infantil 

Patrocinant  una de les activitat, per a grans i petits, que estem preparant en aquests 

moments.  

Inclou: 

Imatge de la vostra empresa en el cartell promocional de l’ activitat  patrocinada.  

Entrega del material sobre la vostra empresa i productes/serveis a tots els participants 

en aquesta activitat.  

 

Import patrocini d’ una activitat:       550€ 

En breu concretarem les activitats a patrocinar 

 

Patrocinis Especials: 

 Patrocini de 2 showcookings a realitzar al Museu Blau   600 € 

 Patrocini Barcelona Bosc Urbà      600 € 

 

... o si ho preferiu, podreu contractar el Pack Expositor + Patrocinador... 

I augmentar així la vostra presència a la nostra Jornada. Contractant un estand i 

patrocinant una activitat, us beneficiareu de les contraprestacions que us ofereixen 

ambdues  propostes. 

Inclou: 

Un estand de 9m² amb les prestacions indicades anteriorment. 

Imatge de l’empresa en el cartell promocional de l’activitat patrocinada.  

Entrega del material sobre la vostra empresa i productes/serveis a tots els seus 

participants.  



 

 

 

Pack Expositor + Patrocinador d’ una  activitat:     850€*  

 

*Si les activitats a patrocinar són els Showcookings en el Museu Blau o el Barcelona Bosc 

Urbà, l’import del pack ascendeix a 925 € 

 

Contraprestacions addicionals a Expositors i Patrocinadors  

 
A més de les prestacions que us oferim com a empresa Expositor i/o patrocinador d’ 

alguna de les nostres activitats, també tindreu:  

 

 Presència de la imatge de l’empresa en totes les comunicacions i material 

promocional amb motiu del DIC, abans, durant i després de la Jornada 

 Presència de la imatge al web de l’ associació, a l’ apartat que crearem en breu 

dedicat al DIC 

 Presència també a tota la cartelleria i senyalística el dia de l’esdeveniment. 

 Possibilitat d’ incloure informació o material promocional de l’ empresa a la 

bossa de benvinguda que lliurarem a tots els assistents a la Jornada 

(aproximadament unes 3.000 bosses – 1 bossa/família ) 

 

 

 

Altres formes de participació: 

Us proposem que la vostra empresa tingui també representació, sense cap cost per 

vosaltres, a la nostra Jornada festiva: 

 

 Patrocinant les Bosses de Benvinguda (entrega de 3.000 bosses) 

 Donant-nos producte per incloure a les bosses 

 Oferint-nos productes i /o serveis pels diferents sortejos que preveiem celebrar 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Algunes de les empreses que han participat en anteriors edicions del Dia 

Internacional de la Celiaquia 
 

Totes les empreses que ens entregueu productes hi apareixereu com a empresa 

col·laboradora en la cartellera que instal·larem al Parc Central de Mataró el 17 de 

maig.

 
Adobos Caysan 

Airos 

Alatria Solosingluten 

Alindus 

Angelini 

Angulas Aguinaga 

Aynouse L’artesa 

Beiker 
Bi-Aglut 

Bimbo 

Bodegas Torres 

Caldos Aneto     

Caprabo                          

Casa Tarradellas 
Celipan 
Churruca 
Dr. Schär 
Esgir 
Fiesta 
Forn Ricardera 
F. C. Barcelona 
El Montanyá 
Galletas Gullón 
Gallina Blanca 
Genius Gluten Free 
Gerblé 
Girofibra 
Grupo Damm 
Juanola 
L’Escorxador d’aus 
Manacel 
Marineland 
Matutano (Pepsico) 
Nutrition Santé 
Tristar 
Orgran 
Pagesa (Diet Radisson) 
Pastisseria Milola 
Proceli 
R.C.D. Espanyol 
Restaurant Mussol  
Restaurant Nectari 
Risi 
Roler 
Santiveri 
Severin 
Thermomix 
Trazas 
Trevijano 
Tortillas Nagual 
Valpiform 
Vilars Rurals 
Virginias 
Yemas de Santa Teresa 

Zealia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Participeu al Dia Internacional de la Celiaquia  i doneu a conèixer la vostra activitat, el 

producte o servei als més de 5.000 socis i sòcies que cada any es donen cita a aquesta 

Jornada i que esperen amb entusiasme any darrera any. 

Contacteu amb nosaltres avui mateix i reserveu ja el vostre estand, o indiqueu-nos la 

forma en la que voleu que la vostra empresa estigui present. Us ajudarem a que la 

vostra participació tingui la major visibilitat i aconseguiu la màxima rendibilitat. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Contacte:     

                 Laura Herrero 

                 Departament Comunicació 

                 lherrero@celiacscatalunya.org 

                 934 121 789  /  648 118 425 

 

mailto:lherrero@celiacscatalunya.org

